
GENERELLE MONTERINGSINSTRUKSJONER (MED OG UTEN LIM)
Følgende installasjons instruksjoner er anbefalt av Amorim, og er ikke 
ment som en definitiv prosjekt spesifikasjon.  Det skal tas hensyn til 
gulvprodusentens og limprodusentens anbefalinger. 

INNEKLIMA (MED OG UTEN LIM)
Temperatur >10°C / Relativ fuktighet < 75%
Gulvet må være i god stand , rent og rett. Skal underlaget monteres på betong 
skal ikke restfuktigheten ikke overstige 2,5% (MC) med vekt. Før installasjon, 
skal pakkene åpnes og legges i rommet det skal brukes i minst 48 timer før 
arbeidet starter.

FUKTSPERRE (UTEN AT DET SKAL BRUKES LIM)  
For gulv som legges uten lim skal det, ved montering på betong, legges 
0,2mm fuktsperre under korkunderlaget.  Fuktsperren skal gå minst 50mm 
oppover veggen og skjøtene overlappes med minst 100mm. Skjøtene skal  
teipes. Når man har montert fuktsperre skal denne dekke hele undergulvet 
uten noen form for sprekker eller åpninger. Fuktsperren skal aldri festes 
med skruer, spiker eller lignende. 

MONTERING (UTEN LIM)
Tilpass underlaget til riktig lengde. Underlaget skal dekke hele gulvflaten 
uten sprekker eller åpninger og skjøtene skal teipes med Duct teip. 
Underlaget skal aldri festes med skruer, spiker eller lignende. Følg alltid 
gulvprodusentens anvisninger.

MONTERING (MED LIM) 
Før underlaget legges, påføres lim. Sørg for at undergulvet på forhånd er 
behandlet slik at fuktighet hindres i å komme opp. Etter at limet er påført 
kuttes underlaget til ønsket lengde og legges over hele gulvflaten. Skjøtene 
teipes med Duct teip. Underlaget skal aldri festes med skruer, spiker eller 
lignende. Følg alltid gulvprodusentens anvisninger. Derstter smøres lim på 
korkunderlaget slik at gulvet på toppen limes fast til underlaget. 

The data provided in this Material Data Sheet represents typical values. This information is not intended 
to be used as a purchasing speci�cation and does not imply suitability for use in a speci�c application. 
Failure to select the proper product may result in either equipments damage or personal injury. Please 
contact Amorim Cork Composites regarding speci�c application recommendations. Amorim Cork 
Composites expressly disclaims all warranties, including any implied warranties or merchantability or of 
�tness for a particular purpose. Amorim Cork Composites is not liable for any indirect special, incidental, 
consequential, or punitive damages as a result of using the information listed in this MDS. Any of its 
material speci�cation sheets, its products or any future use or re-use of them by any person or entity.
For contractual purposes, please request our Product Speci�cations Sheet (PDA).

www.amorimcorkcomposites.com

M O N T E R I N G S A N V I S N I N G

GENERELLE MONTERINGSINSTRUKSJONER PROSESSEN

IKKE LIMTE GULV

1. Installasjon av fuktsperre
2. Installasjon av beskyttelse langs kanter
3. Installasjon av underlag
4. Installasjon av teip i skjøter
5. Installasjon av gulv på oppå underlaget
6. Kutting/ fjerning av beskyttelse langs kanter

LIMTE GULV

1. Montering av beskyttelse langs vegger
2. Montering av underlag (limt)
3. Montering av gulv på toppen (limt)
4. Kutting og fjerning av beskyttelse langs kanter
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